জীবন
বাঁচােত
েদেশর
সবাইেক
িবনামূল্েয ভ্যাকিসন েদয়া হেব
: অর্থমন্ত্রী
চ্যােলঞ্জ থাকেলও বােজট বাস্তবায়নেযাগ্য
অর্থৈনিতক িরেপার্টার ॥ মহামারী কেরানার কবল েথেক জীবন বাঁচােত
েদেশর সবাইেক িবনামূল্েয ভ্যাকিসন েদয়া হেব বেল আশ্বাস িদেয়েছন
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।
িতিন বেলন, প্রস্তািবত বােজেট স্বাস্থ্য খােত বরাদ্দ যাই থাক,
িটকা িকনেত অর্েথর েকান সমস্যা হেব না। এজন্য প্রেয়াজনীয় অর্েথর
বরাদ্দ রাখা আেছ। এবােরর বােজট শতভাগ বাস্তবায়নেযাগ্য বেলও
মন্তব্য কেরেছন অর্থমন্ত্রী। িতিন আরও বেলন, কেরানায় ক্ষিতগ্রস্ত
অর্থনীিত চাঙ্গা করার লক্ষ্েয ব্যবসাবান্ধব বােজট িদেত কর ছাড়
েদয়া হেয়েছ। এেত েদেশ নতুন িবিনেয়াগ ও কর্মসংস্থান ৈতিরর সুেযাগ
হেব। েদশীয় উৎপাদন বৃদ্িধ, েগা খামার সুরক্ষায় বােজেট মাংস
আমদািন িনরুৎসািহত করা হেয়েছ।
শুক্রবার দুপুের ২০২১-২০২২ অর্থবছেরর প্রস্তািবত বােজট-উত্তর
অনলাইন ভার্চুয়াল সংবাদ সম্েমলেন বক্তব্য রােখন অর্থমন্ত্রী আ হ
ম মুস্তফা কামাল। সংবাদ সম্েমলেন সংযুক্ত সাংবািদকেদর িবিভন্ন
প্রশ্েনর জবাব েদন মন্ত্রী। ওই সময় িনজ িনজ দফতর েথেক আরও
সংযুক্ত িছেলন পিরকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, কৃিষমন্ত্রী ড.
আবদুর রাজ্জাক, প্রধানমন্ত্রীর অর্থৈনিতক উপেদষ্টা ড. মিশউর
রহমান, বাংলােদশ ব্যাংেকর গবর্নর ফজেল কিবর, অর্থ িবভােগর িসিনয়র
সিচব আব্দুর রউফ তালুকদার, জাতীয় রাজস্ব েবার্ড (এনিবআর)
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রাহমাতুল
মুিনম
প্রমুখ।বােজট
সমােলাচনাকারীেদর উদ্েদেশ অর্থমন্ত্রী বেলন, কেরানার কারেণ িকছু
চ্যােলঞ্জ থাকেলও বােজট বাস্তবায়নেযাগ্য। গত পাঁচ েথেক ছয়িট
বােজেট েয হাের প্রবৃদ্িধ িনর্ধারণ করা হেয়েছ তা অর্িজত হেয়েছ।
উদাহরণ েটেন িতিন বেলন, রফতািন ও েরিমেটন্েসর আয় লক্ষ্যমাত্রার
েচেয় েবিশ হচ্েছ। গত েম মাস পর্যন্ত রফতািনেত ইিতবাচক ধারা বজায়
রেয়েছ। আর েরিমেটন্স অর্জেন েরকর্ড কের এখন তা ৪৫ িবিলয়ন ডলার
ছািড়েয় েগেছ। এটাই বাস্তবতা। স্বাস্থ্য খােতর বরাদ্দ িনেয় প্রশ্ন

করা হেল এ িবষেয় অর্থসিচেবর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরন অর্থমন্ত্রী। ওই
সময় আব্দুর রউফ তালুকদার বেলন, প্রস্তািবত বােজেট আগামী একবছেরর
জন্য িটকা িকনেত ১৪ হাজার ২০০ েকািট টাকা রাখা হেয়েছ। এ অবস্থায়
স্বাস্থ্য খাত িনেয় উদ্িবগ্ন হওয়ার িকছু েনই। িটকা কার্যক্রম
চলেত থাকেব। এ প্রসঙ্েগ অর্থমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনার িনর্েদশনা অনুযায়ী েদেশর সবাই জীবন বাঁচােত কেরানার
িটকা পােবন। এজন্য প্রেয়াজনীয় অর্েথর বরাদ্দ রাখা হেয়েছ।
ইেতামধ্েয ভারেতর পাশাপািশ িবকল্প উৎস েথেক কেরানার িটকা আনা
হচ্েছ। সবাই িবনামূল্েযর সরকারী এই িটকা পােবন।
আ হ ম মুস্তফা কামাল বেলন, েদশীয় িশল্েপর িবকাশ হেল েদেশ দ্রুত
কর্মসংস্থান ও িবিনেয়ােগর পিরেবশ ৈতির হেব। এ কারেণ এবােরর বােজট
ব্যবসাবান্ধব কের সর্বক্েষত্ের কর ও ভ্যাট ছাড় েদয়া হেয়েছ। এেত
কের দ্রুত সমেয় ব্যবসা-বািণজ্েয গিত িফের আসেব এবং কেয়ক বছেরর
মধ্েযই রাজস্ব আদায় আবার বহুগুণ বাড়েব। এ কারেণ কর ও ভ্যাট ছােড়র
বােজট েদয়া হেয়েছ। কােলা টাকা প্রসঙ্েগ সাংবািদকেদর এক প্রশ্েনর
জবােব িতিন বেলন, এটা িনেয় অেনক িবতর্ক আেছ। েকউ বেল এই সুেযাগ
রােখন আেরকপক্ষ বেল, এটা িঠক নয়। তেব েদেশর স্বার্েথ েযটা ভাল
েসটা করার এখনও সময় আেছ। িবষয়িট আরও পর্যেবক্ষণ ও পরীক্ষািনরীক্ষা করা হচ্েছ। আর এ কারেণই এবার অপ্রদর্িশত অর্েথর িবষয়িট
বােজেট আনা হয়িন। অর্থমন্ত্রী বেলন, এই সুেযাগ ঢালাওভােব েদয়া
হেল যারা িনয়িমত ট্যাক্স ও ভ্যাট েদন তােদর প্রিত এক ধরেনর
অিবচার করা হয়। তাঁরা কর প্রদােন আগ্রহ হািরেয় েফেলন। এসব িবষেয়
আরও কাজ করেত হেব।
স্বাস্থ্য খােতর বরাদ্দ িনেয় সমস্যা েনই ॥ বােজট-উত্তর সংবাদ
সম্েমলেন অর্থমন্ত্রী বেলন, বরাদ্দ যাই থাক, এখােতর প্রেয়াজনীয়
ব্যয় সংকুলান ও িটকা িকনেত েকান সমস্যা হেব না। এ প্রসঙ্েগ
কৃিষমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বেলেছন, প্রেয়াজেন অন্য খাত েথেকও
টাকা িনেয় স্বাস্থ্য খােত েদয়া যােব, এ িনেয় েকান সমস্যা েনই।
উল্েলখ্য, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বৃহস্পিতবার জাতীয়
সংসেদ ২০২১-২২ অর্থবছেরর জন্য ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ েকািট টাকার
বােজট প্রস্তাব কেরন। মহামারীর মধ্েয তার এ বােজেট স্বাস্থ্য
মন্ত্রণালেয়র জন্য েমাট বরাদ্দ রাখা হেয়েছ ৩২ হাজার ৭৩১ েকািট
টাকা, যা েমাট বােজেটর ৫ দশিমক ৪ শতাংশ। পাশাপািশ মহামারীকােল
জরুরী প্রেয়াজন েমটােত ১০ হাজার েকািট টাকা েথাক বরাদ্েদর
প্রস্তাব
করা
হয়।
িবেশষজ্ঞরা
বলেছন,
মহামারীর
বাস্তবতায়

স্বাস্থ্েযর এই বরাদ্দ প্রত্যাশা িকংবা প্রেয়াজন, েকানটার সঙ্েগই
সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বাস্থ্য খােতর সংস্কােরর জন্যও েকান িদক
িনর্েদশনা তারা বােজেট পানিন। বােজেটর পরিদন অর্থমন্ত্রীর সংবাদ
সম্েমলেন
এ
িবষেয়
তার
দৃষ্িট
আকর্ষণ
কেরন
সাংবািদকরা।
অর্থমন্ত্রী অর্থ িবভােগর িসিনয়র সিচবেক এ িবষেয় উত্তর িদেত
অনুেরাধ কেরন। মহামারীর বােজেট স্বাস্থ্য আসেল কী েপল? আব্দুর
রউফ তালুকদার বেলন, স্বাস্থ্য খােত গত বছেরর মূল বােজেট েয
বরাদ্দ িছল, এবার তা ১৩ শতাংেশর মেতা েবেড়েছ।
িতিন বেলন, বরাদ্দ িনেয় েকান সমস্যা েনই। এক বছের েয িটকা আমরা
িদেত পারব, তার েচেয় েবিশ টাকা বরাদ্দ আেছ। সব িমিলেয় ১৪ হাজার
২০০ েকািট টাকা। প্রেয়াজেন অন্য খাত েথেকও েনয়া যােব। আর
স্বাস্থ্য খােত েকনাকাটায় স্বচ্ছতা আনার জন্য উদ্েযাগ েনয়ার কথাও
বেলন অর্থ িবভােগর িসিনয়র সিচব। এ সময় কৃিষমন্ত্রী আব্দুর
রাজ্জাক বেলন, প্রধানমন্ত্রী ও সরকার এ িবষেয় সর্েবাচ্চ গুরুত্ব
িদচ্েছ। েদেশর অর্থনীিতর এখন যা অবস্থা তােত মহামারী েমাকােবলায়
অর্থ েকান সমস্যা নয়। সরািবশ্ব েযভােব েমাকােবলা করেছ, বাংলােদশও
তা করেব।
কর ছাড় েদয়া হেলও রাজস্ব আদায় বাড়েব ॥ অর্থনীিতর গিতশীলতা িফিরেয়
আনেত ২০২১-২২ অর্থবছেরর প্রস্তািবত বােজেট কেরর হার কমােনার
প্রস্তাব করা হেয়েছ। এিট বাস্তবায়ন করা েগেল রাজস্ব আদায় বাড়েব
বেল মন্তব্য কেরেছন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বােজেট কর
ছােড়র িবষেয় এক প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন, আমরা লক্ষ্য েরেখিছ,
আইনিটেক আমরা সহজ করব। আমরা মেন-প্রােণ িবশ্বাস কির যিদ আমরা
আইনিটেক সহজ করেত পাির, করদাতােদর যিদ এই কােজ সম্পৃক্ত করেত
পাির, তাহেল রাজস্ব আদায় অেনক বৃদ্িধ পােব। রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ােত
পৃিথবীর অেনক েদশ েচষ্টা কেরিছল। এমনিক আেমিরকায়ও েকান একসময় ৭৫
শতাংশ ট্যাক্েসর পিরমাণ িছল, েসটা এখন েনই। েবিশ কের ট্যাক্স
আদায় করা যায় িক না েসিট সবাই েচষ্টা কেরিছল। রাজস্েবর হার যিদ
আস্েত আস্েত কমােনা হয়, তাহেল আমােদর সংগ্রহ বাড়েব। আমরা েয কর
কমালাম, আমরা িবশ্বাস কির ‘উই উইল িব উইনার’। কেরর হার কমােনা
হেয়েছ, আশা কির আমােদর রাজস্ব আদায় আরও বাড়েব।
আ হ ম মুস্তফা কামাল বেলন, ব্যবসায়ী যারা বলেছন ব্যবসায়ীবান্ধব
বােজট করার কথা। ব্যবসায়ী শব্দিট ফ্েলক্িসবল জব, এটােক িফক্সড
কের রাখা যােব না। প্রত্েযক সময় মানুেষর চািহদার পিরবর্তন হয়।
চািহদা পূরেণ ব্যবসায়ীেদরও পিরবর্তন আেস। তােদর সামেন এিগেয়

যাওয়ার জন্যও পিরবর্তন আেস। সুতরাং এটা কখনও িফক্স রাখা যােব না।
আমােদর িসচুেয়শন কী িডমান্ড কের, সারািবশ্ব কী করেছ, েসিট েদখেত
হেব। উন্নত িবশ্ব যিদ িপিছেয় পেড়, তাহেল আমরা িকন্তু এেগােত পারব
না। কারণ উন্নত িবশ্েবর মাধ্যেম িকন্তু আমরা সমৃদ্ধ। আজেক
মার্িকন ইেকানিম এটাই আমােদর েশখায়, আমরা এেক অপেরর সঙ্েগ
সম্পৃক্ত।
েদশীয় িশল্প িবকাশ হেল কর্মসংস্থান ৈতির হেব ॥ ২০২১-২২ অর্থবছেরর
প্রস্তািবত বােজেট ব্যবসায়ীেদর জন্য অেনক সুেযাগ-সুিবধা রাখা
হেয়েছ, ফেল সব সুেযাগ-সুিবধা কােজ লািগেয় তারাই কর্মসংস্থান
সৃষ্িট করেবন বেল জািনেয়েছন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।
বােজেট কর্মসংস্থােনর িবষেয় কী ধরেনর ব্যবস্থা রেয়েছ জানেত চাইেল
মন্ত্রী বেলন, বােজেট কর্মসংস্থােনর িবষেয় সুিনর্িদষ্ট ব্যবস্থা
আেছ। বােজেটর পুেরাটাই হেলা ব্যবসায়ী বান্ধব। আিম মেন কির, েয
বােজট
ব্যবসায়ীবান্ধব
হেলই
ব্যবসায়ীরা
সুেযাগ
েনেবন।
আর
ব্যবসায়ীরা সুেযাগ েনয়ার মােন হচ্েছ উৎপাদেন যাওয়া। েসই উৎপাদনিট
ঘটােব আমােদর েদেশর জনেগাষ্ঠী। মানুেষর কর্মসংস্থান না করা হেল
িকভােব তারা এগুেলা করেবন? েসজন্য আমরা মেন কির, ব্যবসায়ীরাই এ
কাজিট করেবন। েসজন্য ব্যবসায়ীেদর আমরা সুেযাগ িদেয়িছ, আমরা
কিমেটড। িতিন বেলন, আমরা েমড ইন বাংলােদশ ট্যাগ লাইনটা ব্যবহার
করেত চাই। আমােদর েদশীয় প্েরাডাক্ট েযগুেলােক বাড়িত সুেযাগ েদয়া
হেয়েছ। তেব বােজেট যা েদেখেছন েসটাই েয থাকেব তা নয়, আমরা িকছু
ফ্েলক্িসবল থাকব। আমরা আরও পিরবর্তন করব, কখনও বাড়াব না। আমরা
সবসময় প্রেয়াজেন ট্যাক্স, ভ্যাট কমাব।
অর্থমন্ত্রী বেলন, অল্প সমেয়র মধ্েয আমােদর েদশ ভাল করেছ।
সামগ্িরকভােব এিগেয় যাচ্িছ। ভারতসহ অন্য েদেশর েচেয় বাংলােদশ
এিগেয় যাচ্েছ। ঋণ েদয়ার সময় এেস েগেছ। আমরা ঋণ েনব না, ঋণ েদব।
িতিন বেলন, বােজেট ২০২১-২২ অর্থবছেরর েমাট েদশজ উৎপাদন (িজিডিপ)
প্রবৃদ্িধর হার ৭ দশিমক ২ শতাংশ ধরা হেয়েছ, গত বােজেট ৮ দশিমক ২
শতাংশ ধরা হেয়িছল। বর্তমান পিরস্িথিত েবিশিদন থাকেব না। েদশ
স্বাভািবক হেল আবারও বাংলােদেশর অর্থনীিত ঘুের দাঁড়ােব। আমরা
প্রবৃদ্িধ অর্জন কের েদখাব। আমরা এর আেগ যা বেলিছ তাই কেরিছ
এবারও কের েদখাব। িতিন আরও বেলন, ৭ দশিমক ২ অর্জন করব। সারািবশ্ব
যখন িনেচর িদেক যাচ্েছ আমরা উপেরর িদেক যাচ্িছ। আমরা যা বিল তাই
কির। িজিডিপ প্রবৃদ্িধও অর্জন কের েদখাব। আমারা সারা পৃিথবীেত
আেলাচনার িবষয়। সময় যত যাচ্েছ আমােদর িজিডিপ প্রবৃদ্িধ ও

মাথািপছু আয় বাড়েছ।
কােলা টাকা সাদা করার িবষয়িট আরও পর্যেবক্ষণ করা হেব ॥
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বেলেছন, কােলা টাকা সাদা করার
িবষয়িট আরও গভীরভােব পর্যেবক্ষণ করা হচ্েছ। কারণ এটা িনেয় িবতর্ক
আেছ, িবতর্ক হচ্েছ। তেব েদেশর উন্নয়েন যা ভাল েসিটই করা হেব।
কােলা টাকার সুেযাগ না রাখার িবষেয় এক প্রশ্েনর জবােব িতিন বেলন,
কােলা টাকা িনেয় আিম কখনও কথা বিলিন। আমােদর বােজেট আমরা েযই
প্রিভশনিট েরেখিছলাম তা হেলা অপ্রদর্িশত আয়। কােলা টাকা এবং
অপ্রদর্িশত আেয়র মধ্েয ব্যাপক িডফােরন্স। কােলা টাকা দুর্নীিতর
মাধ্যেম সৃষ্িট হয়, আর অপ্রদর্িশত টাকাটা আমােদর িসস্েটেমর কারেণ
সৃষ্িট হয়। কােলা টাকা সাদা করার সুেযােগ যারা িনয়িমত কর ও
ট্যাক্স েদন তাহেল অনাগ্রহ ৈতির হেত পাের। এ কারেণ িবষয়িট িনেয়
আরও পর্যেবক্ষণ করা হেব। িতিন আরও বেলন, যারা সীিমত সম্পদেক
এক্সপ্লেয়ট কের ম্যাক্িসমাম আয় করেব তােদরেক েবিশ কের সুেযাগ কের
েদয়া উিচত িছল। েসটা না কের যারা েবিশ আয় কেরিছল তােদর আরও েবিশ
চািপেয় েদয়া হেয়িছল, এটা িঠক না। েসজন্য আমরা এই িবষয়গুেলা েদেখ
যতটা সম্ভব হেয়েছ এই বােজেট েখালােমলাভােব সুন্দর ও সহজ কের আরও
সর্বজনীন করার েচষ্টা কেরিছ।
েগা খামার সুরক্ষা ও মাংস উৎপাদেন উৎসািহত করা হেয়েছ ॥ েদশীয় েগা
খামার সুরক্ষা এবং মাংস উৎপাদন বাড়ােত প্রস্তািবত বােজেট আমদািন
িনরৎসািহত করা হেয়েছ। এ প্রসঙ্েগ অর্থমন্ত্রীর দৃষ্িট আকর্ষণ করা
হেল িতিন এনিবআর েচয়ারম্যােনর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরন। ওই সময় িতিন
বেলন, েদশীয় উদ্েযাক্তােদর উৎসািহত করেত এবং উৎপাদন বাড়ােত মাংস
আমদািনেত ট্যািরফ বসােনা হেয়েছ। এটা শুধু মাংস না, প্রিতিট কৃিষ
খাতেকই উৎসািহত করেত, আমদািনর পিরবর্েত উৎপাদনেক প্রাধান্য িদেতই
সরকার এটা ভাবেছ। এ িবষেয় আেলাচনায় অংশ িনেয় কৃিষমন্ত্রী ড.
আব্দুর রাজ্জাক বেলন, আমােদর সম্ভাবনাময় খাত কৃিষ। এখন সময় এেসেছ
আমােদর আমদািন কমােনার। এখন আমরা উৎপাদন করেত চাই। আমরা উৎপাদেন
েদশীয় চািহদা পূরণ কের রফতািনেত যাচ্িছ। এজন্য রফতািনেত সুেযাগ
েদয়া হচ্েছ আর আমদািনেত ট্যািরফ বসােনা হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, গত
দুই-িতন বছর ধেরই েপাল্ট্ির খাত অেনক েলাকসােন আেছ।
আবার একিট গািভ েথেক ৈদিনক ২০ েথেক ৩০ িলটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া
যায়। এক্েষত্ের আমরা চাই উৎপাদন বৃদ্িধ পাক এবং উদ্েযাক্তারা আরও
সুেযাগ
পান।
এেত
আমােদর
উৎপাদন
বাড়েব,
আমদািন
কমেব।
অর্থৈনিতকভােব লাভবান হেব েদশ। িতিন আরও বেলন, কৃিষ উৎপাদন

বাড়ােত এ খাত পুেরাপুির যান্ত্রীিককরণ করা হেব। শ্রিমকেদর দাম
েবেড় যাওয়ার কারেণ কৃিষকােজ অেনেক েলাকসান করেছন। িকন্তু এ খােতর
চাষাবােদ আধুিনক প্রযুক্িতর ব্যবহার করা েগেল উৎপাদন িবিনেয়াগ
বাড়েব। িতিন বেলন, কৃিষেত সরকার যা িদচ্েছ তা ভর্তুিক নয় এক
ধরেনর িবিনেয়াগ। এই িবিনেয়ােগর কারেণ বাংলােদশ এখন খাদ্েয
স্বয়ংসম্পূর্ণ।
ঘাটিত বােজট খারাপ নয়- পিরকল্পনামন্ত্রী ॥ ঘাটিত বােজট খারাপ নয়
বেল মন্তব্য কেরেছন পিরকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। মহামারীকােল
নতুন অর্থবছেরর জন্য েরকর্ড ঘাটিত েরেখ বােজট প্রস্তাব কেরেছন
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। েমাট বােজেটর মধ্েয ৩ লাখ ৮৯
হাজার েকািট টাকা িতিন রাজস্ব খাত েথেক েযাগান েদয়ার পিরকল্পনা
সািজেয়েছন, যা বাস্তবায়ন করা হেব একিট বড় চ্যােলঞ্জ। তেব
উন্নয়নশীল েদেশ ঘাটিত বােজট হেতই পাের, এিট নতুন নয়, বেল মেন
কেরন পিরকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বােজট-উত্তর সংবাদ সম্েমলেন
িতিন এসব কথা বেলন। িতিন বেলন, ঘাটিত বােজট নতুন নয়, আমরা
উন্নয়নশীল েদশ, ঘাটিত বােজট হেব। তেব সংশয় আেছ ঘাটিতর পিরমাণ
িনেয়। তেব আিম কনিফেডন্ট, অর্থমন্ত্রী এিটেক েমাকােবলা করেত
পারেবন। আমরা একিট অনুমােনর জগেত আিছ। েসটােক িনেয় তর্ক কের েকান
লাভ হেব না।
িতিন আরও বেলন, অর্েথর েজাগান েদয়া অন্যতম একিট িবষয়। যারা বাইের
েথেক আমােদর ধার েদেব, তােদর বাজার েবশ ভাল। িবেদশ েথেক যারা ধার
েদয় তােদর কথাবার্তা ও আচরেণ েসিট আমরা েদেখিছ। আমােদর েরকর্ডও
ভাল। আমরা েস ধরেনর গ্রাহক নই। েকান সময় আমরা এগুেলা িমস কিরিন।
আমরা সবিকছু পিজিটভিল কেরিছ বেলই পিজিটভিল গ্েরাথ ধের রাখেত
েপেরিছ। মাথািপছু আয় কেরানার মধ্েযও আমােদর ২৩০০ ডলােরর
কাছাকািছ। প্রধানমন্ত্রীর অর্থৈনিতক উপেদষ্টা ড. মিশউর রহমান
বেলন, এত কিঠন সমেয়র মেতা আেগ কখনও হয়ত বােজট েদয়া হয়িন।
সমেয়াপেযাগী বােজট হেয়েছ। নদীভাঙ্গন এলাকায় নজর েদয়া হেব।
বাংলােদশ ব্যাংেকর গবর্নর ফজেল কিবর বেলন, প্রেণাদনা প্যােকজ
বড়েদর েদয়া হচ্েছ এটা সিঠক নয়। ৪০ হাজার েকািট টাকা রাখা হেয়েছ
বৃহৎ েসক্টেরর জন্য। এর মধ্েয ৩২ হাজার ৬২৫ েকািট টাকা িবতরণ হেয়
েগেছ।। এসএমই খােত ২০ হাজার েকািট টাকার ৭৩.৭ শতাংশ িবতরণ হেয়েছ।
এছাড়া ১ হাজার েকািট টাকা অনুেমাদন েদয়া হয়। কৃিষেত ৫ হাজার
েকািট টাকা রেয়েছ। েসখােন এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৯৯৬ েকািট টাকা
িবতরণ হেয়েছ। ব্যাংিকং খাত ৮০ ভাগ সােপার্ট িদচ্েছ।

পিরকল্পনা মন্ত্রণালেয়র অর্থৈনিতক সম্পর্ক িবভােগর সদস্য ড.
শামসুল আলম বেলন, সাধারণত ব্যবসাবান্ধব বােজট বেল কর ছাড় েদয়া
হেয়েছ। এ কারেণ েয ব্যবসা আবার সক্িরয় েহাক। েবসরকারী খাত েথেক
৮০ ভাগ এবং সরকারীভােব মাত্র ২০ ভাগ িবিনেয়াগ হয়।

ন্যাশনাল ব্যাংেকর েচয়ারম্যান
মুক্িতেযাদ্ধা
জয়নুল
হক
িসকদােরর
জানাজা
সম্পন্ন।।
প্রধান মন্ত্রীর েশাক প্রকাশ
রাষ্ট্রীয়

সম্মাননা

গার্ড

অব

অনার

প্রদােনর

মাধ্যেম

জািতর

শ্েরষ্ঠ সন্তান বীর মুক্িতেযাদ্ধা জয়নুল হক িসকদােরর নামােজ
জানাজা অনুষ্িঠত হেয়েছ আজ শিনবার, ১৩ েফব্রুয়াির, বাদ েজাহর।
জানাজা অনুষ্িঠত হয় ধানমন্িডেত অবস্িথত এবং জয়নুল হক িসকদার
প্রিতষ্িঠত েজড. এইচ. িসকদার উইেমন্স েমিডেকল কেলজ এ্যান্ড
হাসপাতাল প্রাঙ্গেণ।
জয়নুল হক িসকদােরর মৃত্যুেত প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা গভীর েশাক
প্রকাশ কেরেছন এবং পিরবােরর সদস্যেদর প্রিত সমেবদনা জািনেয়েছন।
জানাজায় উপস্িথত িছেলন জাতীয় সংসেদর িডপুিট স্িপকার, ফজেল রাব্িব
িময়া, তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এমিপ, পািন সম্পদ উপ-মন্ত্রী
এনামুল হক শামীম, ঢাকা দক্িষণ িসিট কর্েপােরশেনর েময়র ফজেল নূর
তাপস, মাহবুবুল আলম হািনফ এমিপ, আব্দুল্লা আল জ্যাকব এমিপ, সােদক
খান এমিপ, আিল আজম মুকুল এমিপ, আসলামুল হক এমিপ, নািহম রাজ্জাক
এমিপ, সােবক ছাত্রলীগ েকন্দ্রীয় সভাপিত িলয়াকত িসকদার, শিরয়তপুর
েজলা আওয়ামীলীেগর সভাপিত সািহদুর রহমান েখাকা িসকদারসহ অন্যান্য
রাজৈনিতক কর্মী।
এছাড়া পিরবােরর সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, ন্যাশনাল ব্যাংেক কর্মরত
কর্মকর্তা-কর্মচারী, িসকদার গ্রুপ অব েকাম্পািনজ এর আওতাধীন
িবিভন্ন প্রিতষ্ঠােন কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ীসহ নানা
শ্েরণী েপশার কেয়ক হাজার মানুষ জানাজায় অংশগ্রহণ কেরন।

এর আেগ গত বুধবার ১০ েফব্রুয়াির স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ৩০িমিনেট
ন্যাশনাল ব্যাংক িলিমেটড এবং িসকদার গ্রুপ অব েকাম্পািনজ- এর
েচয়ারম্যান জয়নুল হক িসকদার দুবাইেয়র একিট হাসপাতােল িচিকৎসাধীন
অবস্থায় ইন্েতকাল কেরন। মৃত্যুকােল তাঁর বয়স হেয়িছল ৯১ বছর। গত
শুক্রবার ১২ েফব্রুয়াির, িবকাল ৫টা ১০িমিনেট একিট িবেশষ িবমােন
কের জয়নুল হক িসকদােরর মরেদহ েদেশ িনেয় আসা হয়।
-প্েরস িবজ্ঞপ্িত।

বািণজ্যমন্ত্রী
ও
দক্িষণ
েকািরয়ার রাষ্ট্রদূেতর ৈবঠক
রপ্তািনেত শুল্কমুক্ত বািণজ্য সুিবধা প্রদােনর আহ্বান বাংলােদেশর
িনজস্ব প্রিতেবদক: বািণজ্যমন্ত্রী িটপু মুনিশ বেলেছন, বন্ধু
রাষ্ট্র দক্িষণ েকািরয়া ও বাংলােদেশর বািণজ্িযক সম্পর্ক
দীর্ঘিদেনর। দক্িষণ েকািরয়ার অেনক ব্যবসািয়ক প্রিতষ্ঠান
বাংলােদেশ কাজ করেছ। ৈতির েপাশাক, ইেলক্ট্রিনক পণ্য উৎপাদেনর
পাশাপািশ িনর্মাণ কােজও দক্িষণ েকািরয়া বাংলােদেশ গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা রাখেছ। িতিন বেলন, উভয় েদেশর মধ্েয বািণজ্য ও িবিনেয়াগ
বাড়ােনার প্রচুর সুেযাগ রেয়েছ। উভয় েদশ উদ্েযাগ িনেল এ সুেযাগেক
কােজ লাগােনা সম্ভব। দক্িষণ েকািরয়া উন্নয়নশীল েদশগুেলােক
শুল্কমুক্ত বািণজ্য সুিবধা িদচ্েছ। বাংলােদশও উন্নয়নশীল েদেশ
পিরণত হেত যাচ্েছ। দক্িষণ েকািরয়া বাংলােদশেক শুল্কমুক্ত বািণজ্য
সুিবধা প্রদান করেল রপ্তািন বাড়েব এবং উভয় েদেশর বািণজ্য ব্যবধান
কমেব।
মন্ত্রী আজ বাংলােদশ সিচবালেয় তাঁর অিফস কক্েষ
বাংলােদেশ িনযুক্ত দক্িষণ েকািরয়ার রাষ্ট্রদূত Lee Jang Keun-এর
সঙ্েগ মতিবিনময়কােল এসব কথা বেলন।
দক্িষণ েকািরয়ার রাষ্ট্রদূত বেলন, বাংলােদশ দক্িষণ েকািরয়ার
বন্ধু রাষ্ট্র এবং ব্যবসািয়ক বড় অংশীদার। বাংলােদেশ দক্িষণ

েকািরয়ার অেনক ব্যবসা ও িবিনেয়াগ রেয়েছ। বাংলােদেশর উন্নয়ন
কর্মকাণ্েডও অবদান রাখেছ দক্িষণ েকািরয়া। বাংলােদেশ ব্যবসা ও
িবিনেয়াগ বাড়ােনার প্রচুর সুেযাগ রেয়েছ, এসুেযাগেক কােজ লাগােত
চায় দক্িষণ েকািরয়া। দক্িষণ েকািরয়া চট্টগ্রােম েকইিপেজড
বাস্তবায়ন করেছ, এখােন বড় ধরেনর িবিনেয়াগ রেয়েছ। দক্িষণ েকািরয়া
বাংলােদেশ িবিনেয়াগ বাড়ােনার জন্য কাজ করেছ। বাংলােদেশর েকািভড১৯ পিরস্িথিত েমাকািবলার প্রশংসা কের রাষ্ট্রদূত বেলন, পিরস্িথিত
েমাকািবলায় দক্িষণ েকািরয়া বাংলােদেশর পােশ রেয়েছ।
এ সময় বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র অিতিরক্ত সিচব (রপ্তািন) েমাঃ
হািফজুর রহমান এবং ডব্িলউিটও েসেলর মহাপিরচালক (অিতিরক্ত সিচব)
েমাঃ হািফজুর রহমান উপস্িথত িছেলন।

চলিত বছের েবনােপাল েরলপেথ ২৬১
েকািট টাকা রাজস্ব আয়
েমাঃ রােসল ইসলাম,েবনােপাল : েবনােপাল স্থলবন্দর িদেয় েরলপেথ
চলিত অর্থবছেরর ছয় মােস ২৬১ েকািট টাকার রাজস্ব আয় কেরেছ
বাংলােদশ সরকার। বাংলােদশ েরল কর্তৃপক্ষ ভাড়া বাবদ দুই েকািট ৮৫
লাখ ৫৪ হাজার টাকা আয় কেরেছ। এিদেক েরলপেথ পণ্য আমদািন হেয়েছ ৮২২
েকািট টাকার। যার পিরমাণ দুই লাখ ৩৯ হাজার ৪৫৪ দশিমক ৩ টন। তেব
চলিত অর্থবছেরর েশেষ এ পেথ দ্িবগুণ পিরমাণ রাজস্ব ও ভাড়া আদায়
হেব বেল জানান েবনােপাল েরলওেয় স্েটশন মাস্টার সাইদুজ্জামান।
সংশ্িলস্ট সূত্ের জানা যায়, ভারেতর বনগাঁ েপৗরসভার অধীেন কািলতলা
আমদািনকৃত পণ্যবাহী ট্রাক িদেনর পর িদন পার্িকং-এ েরেখ একিট
িসন্িডেকট িনেজেদর আেখর েগাছােত ব্যস্ত িছল। ওই পার্িকং েথেক
কন্ট্রােকর মাধ্েযেম ৩০/৪০ হাজার টাকা ট্রাক ভাড়া িনেয় েবনােপাল
বন্দের ট্রাক পাঠােতা িসন্িডেকেটর সদস্যরা। যা এখেনা অব্যাহত
রেয়েছ। অিতিরক্ত ভাড়ার কারেণ বাংলােদশী আমদািনকারক ও ভারেতর
রপ্তািনকারকরা িহমিসম খাচ্িছল। এর ফেল প্রিতিট পণ্য চালােন
অিতিরক্ত ভাড়া েনওয়ায় যার প্রভাব এেস পড়িছল বাংলােদেশর বাজাের।

তারপরও দুিদন পর পর নানা ধর্মঘেটর কারেণ অিতষ্িঠ হেয় উেঠ দুেদেশর
ব্যবসায়ীরা।
দুই েদেশর কাস্টমস, েরল মন্ত্রণালয় ও সকােরর উচ্চ পর্যােয় নীিত
িনর্ধারকরা ২০২০ সােলর ৪ জুন েরল পেথ পণ্য আমদািনর অনুমিত েদওয়ার
পর কেরানার আেগ েবনােপাল েরলপেথ েকবল কার্েগা েরেলর মাধ্যেম ভারত
েথেক সপ্তােহ একিট বা দুিট েরল আসেতা। এখন প্রিতিদন কার্েগােরল,
সাইেডার কার্েগােরল এবং প্যার্েসল ভ্যােনর মাধ্যেম িবিভন্ন ধরেনর
পণ্য আমদািন হচ্েছ। এেত সরকােরর েযমন রাজস্ব আয় হচ্েছ, েতমিন
েরেলরও িবপুল পিরমােণ রাজস্ব আদায় হচ্েছ।
েবনােপাল েরলস্েটশন সূত্ের জানা যায়, েবনােপাল
চলিত ২০২০-২১ অর্থ বছেরর জুলাই েথেক িডেসম্বর
ভারত েথেক পণ্য আমদািন হেয়েছ দুই লাখ ৩৯ হাজার
যা েথেক সরকােরর রাজস্ব আদায় হেয়েছ ১১ েকািট

স্থলবন্দর েরলপেথ
পর্যন্ত ছয় মােস
৪৫৪ দশিমক ৩ টন।
৮৫ লাখ ৫৪ হাজার

টাকা। এিদেক গত বছেরর ২০১৯-২০ অর্থবছের এ পেথ ভারত েথেক পণ্য
আমদািন হেয়েছ এক লাখ ৮৪ হাজার ৭৩ দশিমক ৯ টন। যা েথেক সরকােরর
রাজস্ব আদায় হেয়েছ ৮ েকািট ৮৮ লাখ ২৬ হাজার টাকা।
েবনােপাল েরলওেয় স্েটশন মাস্টার সাইদুজ্জামান জানান, বর্তমােন
েবনােপাল বন্দর িদেয় ভারত েথেক স্থলপেথর সঙ্েগ পাল্লা িদেয়
েরলপেথ পণ্য আমদািন হচ্েছ। এেত বন্দেরর েরল ইয়ার্ড না থাকায় পণ্য
রাখেত িকছুটা ব্যাহত হচ্েছ। তেব ইেতামধ্েয বন্দের দুিট েরল
ইয়ার্ড িনর্মােণর িভত্িত স্থাপনা করা হেয়েছ। আশা কির খুব িশগিগরই
এ সমস্যা সমাধান হেব।
েবনােপাল

িসঅ্যান্ডএফ

অ্যােসািসেয়শন

সভাপিত

মিফজুর

রহমান

সজন

জানান, প্রায় দুই দশক ধের বাংলােদিশ ব্যবসায়ীেদর ভারতীয় ট্রাক
পার্িকং িসন্িডেকট িজম্িম কের েরেখেছ। ভারতীয় হাই কিমশনারসহ
িবিভন্ন মহেল আেবদন করার পেরও আমরা েকােনা সমাধান পাচ্িছ না।
বর্তমােন েরলপেথ সব ধরেনর পণ্য আমদািন সচল রেয়েছ। এেত গত বছেরর
তুলনায় এ বছর েরল খােত সরকােরর িদগুণ রাজস্ব আদায় হেব বেল িতিন
জানান।
েবনােপাল কাস্টম কিমশনার েমাঃ আিজজুর রহমান জানান, কন্েটইনােরর
মাধ্যেম আমদািন বািণজ্য শুরুেত আমােদর স্টক েহাল্ডারসহ সকল
ব্যবসায়ীর বািণজ্য সম্প্রসারেণ নতুন িদগন্েতর সূচনা হেয়েছ। এেত
সময় খরচ েযমন বাঁচেব েতমিন যেথষ্ট িনরাপত্তাও রেয়েছ। গত ছয় মােস

সরকার ২৬১ েকািট টাকার রাজস্ব আয় কেরেছ। তেব চলিত অর্থবছের এিট
েবেড় দ্িবগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রেয়েছ।

বাংলােদশ
ও
দক্িষণ
েকািরয়ার
মধ্েয
বািণজ্য
ও
িবিনেয়ােগর সুেযাগ সংক্রান্ত
দ্িবপাক্িষক ৈবঠক
িনজস্ব প্রিতেবদক।।
বাংলােদশ

সরকােরর

বািণজ্য

মন্ত্রণালয়

এবং

দক্িষণ

েকািরয়ার

বািণজ্য, িশল্প ও জ্বালািন মন্ত্রণালেয়র েযৗথ উদ্েযােগ এবং
িসউলস্থ বাংলােদশ দূতাবােসর সার্িবক ত্বত্তাবাধােন উভয় েদেশর
মধ্েয ‘বািণজ্য ও িবিনেয়ােগর সুেযাগ অন্েবষণ’ সম্পর্িকত প্রথম
দ্িবপক্ষীয় ৈবঠকিট
২২ জানুয়ারী ২০২১ তািরেখ (ঢাকা সময় সকাল
১১.০০ টায় এবং িসউল সময় দুপুর ২.০০ টায়)
অনলাইেন (জুেমর
মাধ্যেম) অনুষ্িঠত
হয়। এই ৈবঠেক দুই েদেশর ঊর্ধ্বতন সরকাির
কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্বনামধন্য বািণজ্িযক সংস্থার প্রিতিনিধসহ
প্রায় ৬২ জন অংশগ্রহণ কেরন। বাংলােদেশ িনযুক্ত দক্িষণ েকািরয়ার
মান্যবর রাষ্ট্রদূত িল জ্যাং-গুন (Lee Jang-keun) তার পূর্েব
ধারণকৃত একিট বার্তায় এই ৈবঠেকর সার্িবক সাফল্য কামনা কেরন।
উভয় েদেশর ঊর্ধ্বতন সরকাির কর্মকর্তাবৃন্দ আেলাচনাকােল পণ্েযর
ৈবিচত্র্যকরণ এবং দ্িবপাক্িষক সহেযািগতার উপর েজার েদন।
চীন,
ভারত এবং আিসয়ান অঞ্চেলর গুরুত্বপূর্ণ সংেযাগস্থেল অবস্থােনর
কারেণ বাংলােদশ ইেতামধ্েযই িবিনেয়াগ আকর্ষেণ সমর্থ হেয়েছ যা তার
অবকাঠােমা সম্প্রসারেণর মাধ্যেম অর্থৈনিতক িবকােশ সহায়ক হেয়েছ
বেল দক্িষণ েকািরয়ার
বািণজ্য, িশল্প ও জ্বালািন মন্ত্রণালেয়র
মহাপিরচালক জনাব ইউন-জং চুন (Yoonjong Chun)
মন্তব্য কেরন। এর

ফেল, বাংলােদেশর প্রিত
েকািরয়ার িবিনেয়াগকারীেদর আগ্রহও ক্রমশ
বৃদ্িধ পাচ্েছ বেল িতিন জানান। িতিন দুই েদেশর মধ্যকার
দ্িবপাক্িষক সহেযািগতার ৈবিচত্র্যকরেণর উপর েজার েদন এবং ইস্পাত,
জাহাজ িনর্মাণ, রাসায়িনক ও উচ্চ প্রযুক্িতর িশল্প সমুহেক
সহেযািগতার নতুন ক্েষত্র িহেসেব িচহ্িনত কেরন।
বাংলােদেশর বািণজ্য মন্ত্রনালেয়র যুগ্মসিচব জনাব েমাঃ আবদুর রিহম
খান, বািণজ্য নীিতমালা ৈতিরর ক্েষত্ের সরকােরর প্রেচষ্টার উপর
আেলাকপাত কােল বাংলােদেশর রফতািনকৃত পণ্েযর ৈবিচত্র্যকরেণর উপর
েজার েদন এবং িবেদশী িবিনেয়াগ আকর্ষেণ সরকােরর উদ্েযাগসমুহ তুেল
ধেরন। বাংলােদেশ পণ্েযর ৈবিচত্র্যকরেণর এই সুেযাগ িনেয় িতিন
েকািরয়ার িবিনেয়াগকারীেদর বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আহবান জানান।
রাষ্ট্রদূত আিবদা ইসলাম তাঁর স্বাগত বক্তব্েয দ্িবপক্ষীয় বািণজ্য
ও িবিনেয়াগ সংক্রান্ত সহেযািগতার সংক্িষপ্ত িববরণসহ
দক্িষণ
েকািরয়া কর্তৃক
বাংলােদেশ িবিনেয়ােগর সম্ভাব্য ক্েষত্রসমুহ
েযমন-সুনীল অর্থনীিত,জাহাজ িশল্প, বােয়ােটক িশল্প, মাছ এবং
সমুদ্র ৈশবাল প্রক্িরয়াকরণ েকন্দ্র স্হাপন ইত্যািদ উল্েলখ কেরন।
তাছাড়া, দুই েদেশর ব্যবসািয়ক প্রিতিনিধেদর মধ্েয িনয়িমত
েযাগােযাগ স্থাপন এবং

মতিবিনমেয়র উপেরও িতিন েজার েদন।

বাংলােদেশ

িনযুক্ত

জ্যাং-গুন
বক্তব্েয

(Lee
Jang-keun)
তাঁর
উদ্েবাধনী
দ্িবপাক্িষক বািণজ্য ও িবিনেয়ােগর পিরস্িথিত এবং এর

ভিবষ্যত
বক্তব্য

দক্িষণ

সম্পর্েক
প্রদান কেরন।

েকািরয়ার

মান্যবর

িদকিনর্েদশনামূলক
দুই েদেশর মধ্েয

রাষ্ট্রদূত

িল

একিট
সংক্িষপ্ত
সহেযািগতা বৃদ্িধর

পাশাপািশ দ্িবপাক্িষক অংশীদািরত্বেক আরও েজারদার করার লক্ষ্েয
কার্যকর পদক্েষপ িনেয় আেলাচনার ক্েষত্ের এই ৈবঠক সহায়ক হেব বেল
রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ কেরন।

দক্িষণ েকািরয়ার
ইম্েপার্টার্স অ্যােসািসেয়শন (েকাইমা)-এর
েচয়ারম্যান ও প্রধান িনর্বাহী কর্মকর্তা জনাব হং গুয়াং-িহ (Hong
Kwang Hee)-এর মেত এই ৈবঠক দ্িবপাক্িষক বািণজ্য সম্পর্কেক আরও
েজারদার করেত এবং দুই েদেশর ব্যবসায়ীেদর মধ্েয বািণজ্য সংক্রান্ত
কাঙ্ক্িষত েনটওয়ার্ক সম্প্রসারেণ অবদান রাখেব। িতিন বািণজ্য ও
িবিনেয়ােগর ক্েষত্ের উভয় েদেশর সরকােরর পক্ষ হেত অব্যাহত

সহেযািগতা প্রদােনর আহ্বানও জানান।

এরপর, েকািরয়া বািণজ্য-িবিনেয়াগ প্রেমাশন এেজন্িস (েকাটরা)
কর্তৃক ‘অর্থৈনিতক প্রবণতা এবং বাংলােদেশ েকািরয়ার ব্যবসািয়ক
উপস্িথিত’, েকাইমা কর্তৃক ‘েভাক্তা বাজার ও আমদািনেযাগ্য পণ্য’
িবষয়ক এবং
িসউলস্থ বাংলােদশ দূতাবাস
কর্তৃক ‘বাংলােদশ এবং
দক্িষণ েকািরয়ার বািণজ্য এবং িবিনেয়ােগর সুেযাগ অন্েবষণ’
সংক্রান্ত
উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। পের, প্রশ্েনাত্তর পর্েব
অংশগ্রহণকারীরা এই দ্িবপক্ষীয় বািণজ্িযক সম্পর্কেক ভিবষ্যেত নতুন
উচ্চতায় িনেয় যাওয়ার লক্ষ্েয দুই েদেশর মধ্েযকার
বািণজ্য ও
িবিনেয়াগ সহেযািগতা বৃদ্িধর ক্েষত্রসমুহ িনেয়
িদকিনর্েদশনামূলক
মতামত প্রকাশ কেরন।
পিরেশেষ, িসউলস্থ বাংলােদশ দূতাবাস কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপেনর মধ্য
িদেয় ৈবঠকিট সমাপ্ত হয়।

আগামী মােসই উন্নয়নশীল
স্বীকৃিত : অর্থমন্ত্রী

েদেশর

সংেশািধত স্বর্ণনীিতমালা অনুেমাদন সহ ১ হাজার ১৪২ েকািট
টাকা ব্যেয় সাত ক্রয় প্রস্তােবর অনুেমাদন
অর্থৈনিতক িরেপার্টার ॥ আগামী মােসই এলিডিস েথেক েবিরেয় বাংলােদশ
উন্নয়নশীল েদেশর মর্যাদার স্বীকৃিত েপেত যাচ্েছ বেল মন্তব্য
কেরেছন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। িতিন বেলন, েয িতন
ক্রাইেটিরয়ায় জািতসংঘ উন্নয়নশীল েদেশর মযার্দা েদয় তার সবগুেলা
পূরণ করা হেয়েছ। কেরানায় সামষ্িটক অর্থনীিতেত সামিয়ক অসুিবধা
ৈতির করেলও সরকােরর প্রেণাদনা প্যােকজ বাস্তবায়েনর ফেল এখন আবার
সবাই েয যার কােজ িফের যাওয়ার সুেযাগ পাচ্েছন। এ অবস্থায়
দািরদ্র্য বাড়ার েকান কারণ েনই। েযসব সংগঠন বলেছ কেরানায়
দািরদ্র্য েবেড়েছ তা সিঠক নয়, অেযৗক্িতক। সংেশািধত স্বর্ণনীিত

মালা অনুেমাদনসহ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্িরসভা কিমিটর ৈবঠেক
১ হাজার ১৪২ েকািট টাকা ব্যেয় সাত প্রস্তােবর অনুেমাদন েদয়া
হেয়েছ।
বুধবার িবেকেল অর্থৈনিতক ও সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্িরসভা
কিমিটর ভার্চুয়াল ৈবঠক েশেষ এসব কথা বেলন অর্থমন্ত্রী আ হ ম
মুস্তফা কামাল। অর্থমন্ত্রী বেলন, আগামী েফব্রুয়াির মােস
জািতসংেঘর িসিডিপ’র ত্িরবার্িষক সভায় বাংলােদশেক চূড়ান্তভােব
উন্নয়নশীল েদেশর মর্যাদার সুপািরশ করা হেব। স্বল্েপান্নত বা
এলিডিস েথেক েবিরেয় যাচ্েছ বাংলােদশ। এরফেল আন্তর্জািতক িবশ্েব
বাংলােদেশর ভাবমূর্িত উজ্জ্বল হেব। িতিন বেলন, প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনার দূরদর্শী পিরকল্পনায় দ্রুত দািরদ্র্েযর হার কেমেছ।
মাথািপছু আয় েবেড়েছ মানুেষর। অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ অর্জেন িবশ্েবর
প্রথম কেয়কিট েদেশর মধ্েয এখন বাংলােদেশর নাম।
অর্থমন্ত্রী বেলন, কেরানার কারেণ অর্থনীিতেত িকছুটা চাপ ৈতির
হেলও একিট মানুষও িকন্তু না েখেয় থাকেছ না। িবনামূল্েয খাদ্য ও
নগদ সহায়তা
বাস্তবায়েনর

েদয়ায় দািরদ্র্য বােড়িন। বরং প্রেণাদনা প্যােকজ
ফেল উৎপাদনমুখী িশল্পখােত আবার চাঞ্চল্যতা িফের

এেসেছ। এছাড়া প্যােকেজর আওতায় ক্ষুদ্র উদ্েযাক্তা ও িপিছেয় পড়া
জনেগাষ্ঠীেক সম্পৃক্ত করায় সবাই আবার সুিবধা মেতা কােজ িফের
যাওয়ার সুেযাগ েপেয়েছ। এ অবস্থায় দািরদ্র্য বাড়েত পাের না।
দািরদ্র্য িনেয় গেবষণা করা একিট েবসরকারী সংস্থার কেঠার
সমােলাচনা কের িতিন বেলন, তােদর িবশ্েলষণ সিঠক নয়, মনগড়া। েদেশর
েকউ এখন আর খারাপ অবস্থায় েনই। সরকােরর িবিভন্ন উদ্েযােগর ফেল
দািরদ্র্যরা সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টিনর মধ্েয রেয়েছন। গৃহহীনের
ঘর উপহার েদয়া হচ্েছ। খাদ্য, িচিকৎসা সহায়তা, িবধবাভাতা,
বয়স্কভাতাসহ নানা রকম কর্মসূচী চালু রেয়েছ। এ কারেণ দািরদ্র্েযর
হার কমেছ।
অর্থমন্ত্রী বেলন, িবশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জািতক মুদ্রা তহিবল
বাংলােদেশ দ্রুত দািরদ্র্েযর হার কমায় িবিভন্ন সময় প্রশংসা
কেরেছ। আর এ কারেণ আগামী েফব্রুয়াির মােস এলিডিস েথেক েবিরেয়
যাচ্েছ বাংলােদশ। েসটা তােদর সার্িটিফেকট, তােদরই তথ্য। স্বর্ণ
নীিতমালা িবষেয় অর্থমন্ত্রী বেলন, মন্ত্রী বেলন, এটা এটা পাশ
কেরিছ। সংেশাধনীেত তারা বেলেছ েয পিরেশািধত না এেন অেনক েদেশই
অপিরেশািধত স্বর্ণ এেন পিরেশািধত কের। পিরেশাধেনর জন্য তারা
আমােদর কাছ েথেক অনুেমাদন িনেয়েছ, এগুেলা পিরেশাধন করার জন্য েয

প্রেয়াজনীয় ইক্যুইপেমন্ট লাগেব েসগুেলা বসােনার জন্য অনুেমাদন
িনেয়েছ। এগুেলা খারাপ িকছু না, ভােলাই।
কেরানা ভ্যাকিসন প্রসঙ্েগ অর্থমন্ত্রী সাংবািদকেদর বেলন, জন্য
িনর্ধািরত সময় এেলই ভ্যাকিসন িনেবন িতিন। আিম একা িনেলই েতা হেব
না। আিম এখেনা সবার আেগ িটকা িনেত চাই। েযিদন েনব েসিদন আিম সবার
আেগ থাকব এটা আশ্বস্ত করেত পাির। এখন েডটসহ (তািরখ) অন্যান্য
িবষয় িনেয় কাজ চলেছ। সমােজর িবিভন্ন এলাকা ধের আমরা এগুেলা
(িটকা) িবতরণ করব, েসভােবই এেগাচ্েছ। েসজন্য িবিভন্ন ক্রাইেটিরয়া
এবং িবিভন্ন বয়স িবেবচনায় িনেয় এগুেলা করা হেব। আমার জন্য
িনর্ধািরত সময় কখন আসেব আিম এখেনা জািন না, েযিদন আসেব আিম
িনশ্চয়ই েসিদন ভ্যাকিসন েনব।
১ হাজার ১৪২ েকািট টাকা ব্যেয় সাত ক্রয় প্রস্তােবর অনুেমাদন ॥
সংেশািধত স্বর্ণনীিতমালার অুনেমাদসনহ ১ হাজার ১৪২ েকািট টাকা
ব্যেয় সাত ক্রয় প্রস্তােবর অনুেমাদন িদেয়েছ সরকারী ক্রয়
সংক্রান্ত মন্ত্িরসভা কিমিট। অর্থমন্ত্রী জানান, বেলন, প্রথেম
অর্থৈনিতক িবষয় সংক্রান্ত মন্ত্িরসভা কিমিটেত দুইিট প্রস্তাব
উপস্থাপন করা হেল আমরা একিট প্রস্তােবর নীিতগত অনুেমাদন িদেয়িছ
একিট প্রস্তাব েফরত পাঠােনা হেয়েছ। আর ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্িরসভা
কিমিটেত ৮ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হেল ৭ প্রস্তােবর অনুেমাদন েদয়া
হয়। এই প্রকল্পগুেলা বাস্তবায়েন খরচ হেব ১১৪২ েকািট ৬৯ লাখ ৯৮
টাকা। েমাট অর্থায়েনর মধ্েয িজওিব খাত েথেক পাওয়া যােব ১১১০
েকািট ৭৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪০১ টাকা এবং িবশ্ব ব্যাংক ও জাইকা েথেক
ঋণ িহেসেব পাওয়া যােব ৩১ েকািট ৯২ লাখ ৮৪ হাজার ৬৯৭ টাকা।
প্রস্তাবনাগুেলার মধ্েয সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর ৫িট, গৃহায়ন
ও গণপূর্ত মন্ত্রণালেয়র ২িট এবং িবদ্যুৎ িবভােগর ১িট প্রস্তাবনা
িছল।
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর আওতায় হািতরিঝল-রামপুরা েসতুবনশ্রী-েশেখরজায়গা-আমুিলয়া-েডমরা মহাসড়ক (িচটাগাং েরাড েমাড় এবং
তারােবা িলংক মহাসড়কসহ) িপিপিপ িভত্িতেত ৪-েলেন উন্নীতকরণ
কনেসার্িটয়াম চায়না েরাড এ্যান্ড ব্িরজ কর্েপােরশন এর সঙ্েগ
িপিপিপ চুক্িত বাস্তবায়েন চূড়ান্ত অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। বািণজ্য
মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বর্ণ নীিতমালা (২০১৮ সংেশাধন কের প্রস্তািবত
“স্বর্ণ নীিতমালা (সংেশািধত)” নীিতগত অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ।
িবদ্যুৎ িবভােগর আওতায় বাংলােদশ পল্লী িবদ্যুতায়ন েবার্ড কর্তৃক
‘শতভাগ পল্লী িবদ্যুতায়েনর জন্য িবতরণ েনটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

(রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বিরশাল িবভাগ) (১ম সংেশািধত)’
প্রকল্েপর ২৩ হাজার ৬৫০িট এসিপিস েপাল বাংলােদশ েমিশন টুলস
ফ্যাক্টির িলিমেটড িনকট েথেক ৩২ েকািট ৩৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০০
টাকায় ক্রেয়র অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। গৃহায়ণ গণপূর্ত মন্ত্রণালেয়র
আওতায় গণপূর্ত অিধদপ্তর কর্তৃক ‘ঢাকা েমট্েরাপিলটন এলাকায় পুিলশ
সদস্যেদর জন্য ৯িট আবািসক টাওয়ার ভবন িনর্মাণ’ প্রকল্েপর আওতায়
েডমরা পুিলশ লাইন্স এলাকায় ২০তলা আবািসক ভবন িনর্মােণর পূর্ত কাজ
৮০ েকািট ৩৫ লক্ষ ৩২ হাজার ২৯৭ টাকায় টাকায় ক্রেয়র অনুেমাদন েদয়া
হেয়েছ। গৃহায়ণ গণপূর্ত মন্ত্রণালেয়র অধীন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ
কর্তৃক শহর এলাকায় স্বল্প আেয়র মানুেষর জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা
(১ম সংেশািধত) প্রকল্েপর পরামর্শক েসবা িনকট েথেক ক্রেয়র
েভিরেয়শন বাবদ অিতিরক্ত ১৩ েকািট ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭২৯ টাকার
অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। এছাড়া সড়ক ও মহাসড়ক িবভােগর অধীেন কেয়কিট
প্রস্তােবর অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ।

েসবা
মানুেষর
েদারেগাড়ায়
েপৗঁেছ িদেত সরকার কাজ করেছ :
িশল্প প্রিতমন্ত্রী
িনজস্ব প্রিতেবদক : িশল্প প্রিতমন্ত্রী কামাল আহেমদ মজুমদার
বেলেছন, সরকার েসবা মানুেষর েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ েদওয়ার লক্ষ্েয
িনরলসভােব কাজ করেছ। সহজলভ্য েসবা জনগেণর জীবেন ইিতবাচক পিরবর্তন
আনেছ।
িশল্প প্রিতমন্ত্রী রিরবার রাজধানীর িমরপুেরর মিনপুের
অবস্িথত মিনপুর উচ্চ িবদ্যালয় ও কেলেজর মূল বালক শাখা এবং
রূপনগের অবস্িথত কেলজ শাখায় ইউনাইেটড কমার্িশয়াল ব্যাংক (ইউিসিব)
এর দু’িট উপশাখা উদ্েবাধনকােল একথা বেলন।
কামাল আহেমদ মজুমদার বেলন, কেরানার এ সমেয়
িশক্ষার্থীেদর পড়ােশানা যােত বাধাগ্রস্ত না হয় েসজন্য সরকার
সর্বাত্মক প্রেচষ্টা চালাচ্েছ। িতিন অপ্রেয়াজনীয় কােজ সময় অপচয়

না কের বাসায় পড়ােশানায় মেনােযাগী হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীেদর
প্রিত আহ্বান জানান এবং এ িবষেয় অিভভাবকেদর সেচতন থাকার পরামর্শ
েদন।
ইউিসিব’র ব্যবস্থাপনা পিরচালক েমাহাম্মদ শওকত জািমল,
মিনপুর উচ্চ িবদ্যালয় ও কেলেজর অধ্যক্ষ েমাঃ ফরহাদ েহােসনসহ
কেলেজর গভর্িনং বিড’র সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্িথত িছেলন

৩৭িট
ব্যাংকেক
এওয়ার্ড প্রদান

িবল

কােলকশন

িনজস্ব প্রিতেবদক :
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রী েমাঃ তাজুল ইসলাম আজ ঢাকা ওয়াসা ভবেনর বুিড়গঙ্গা হেল
আেয়ািজত সরকাির-েবসরকাির ব্যাংকেক ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ‘িবল
কােলকশন এওয়ার্ড-২০১৯-২০ইং’ প্রদান কেরন। অনুষ্ঠােন সরকািরেবসরকাির ৩৭িট ব্যাংেকর ব্যবস্থাপনা পিরচালেকর হােত এ ‘এওয়ার্ড’
প্রদান করা হয়।
এওয়ার্ড প্রদানেশেষ সাংবািদকেদর প্রশ্েনাত্তের মন্ত্রী
বেলন, নগরীর পািনিনষ্কাশেনর ব্যবস্থা ঢাকা ওয়াসা েথেক দুই িসিট
কর্েপােরশেনর িনকট হস্তান্তেরর পর েথেকই কাজ শুরু হেলও আগামী
সপ্তােহ দুই িসিট কর্েপােরশনেক িনেয় মন্ত্রণালেয় কর্মপিরকল্পনা
িঠক করা হেব। দুইেময়েরর পিরকল্পনা েজেন মন্ত্রণালেয়র পক্ষ েথেকও
কর্মপিরকল্পনা
িঠক
কের
েদয়া
হেব।
ঢাকা
শহেরর
নাগিরক
সমস্যাসমাধােন একিট আধুিনক বাসেযাগ্য শহর করেত যা যা দরকার, তা
করা হেব।
আিমনবাজাের বর্জ্েযর স্তূপপ্রসঙ্েগ বেলন, মন্ত্রীর
দািয়ত্ব গ্রহেণর পর েথেকই িতিন রাজধানীর বর্জ্যব্যবস্থাপনা িনেয়
কাজ শুরু কেরন। বর্জ্য েথেক িবদ্যুৎ উৎপাদেনর জন্য আিমনবাজাের
ইন্িসেনেরশন
প্লান্ট
স্থাপেনর
পিরকল্পনা
েনয়া
হেয়েছ
এবং
কার্যক্রম শুরু হেয়েছ। ইন্িসেনেরশন প্লান্েট প্রিতিদন েয পিরমাণ
বর্জ্য লাগেব, েস পিরমান বর্জ্য সরবরাহ করেল েযখােন েসখােন আর

ময়লা-আবর্জনা পেড় থাকেব না। সকল িসিট কর্েপােরশন এবং
ইন্িসেনেরশন প্লান্ট স্থাপন করা হেব বেলও জানান িতিন।

েজলায়

মন্ত্রী বেলন, সকেলর অংশগ্রহণ থাকেল েয েকােনা সমস্যা
সমাধােনর
বড়
উদাহরণ
হচ্েছ,
রাজধানীেত
েডঙ্গুর
প্রাদুর্ভাবিনয়ন্ত্রণ। নগরবাসীর অংশগ্রহণ ও সেচতনতা এবং সকেলর
সমন্িবত উদ্েযােগ এখন পর্যন্ত মশা িনয়ন্ত্রেণ রেয়েছ, যিদও
আইিডিসআর পূর্বাভাস িদেয়িছল ২০১৯ এর তুলনায় ২০২১ সােল িতনগুণ
মানুষ আক্রান্ত ও মৃত্যু হেব।
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পিরচালক ইঞ্িজিনয়ার তাকিসম এ
খােনর সভাপিতত্েব ঢাকা ওয়াসা েবার্েডর েচয়ারম্যান ড. ইঞ্িজিনয়ার
েগালাম েমাস্তফা এবং স্থানীয় সরকার িবভােগর অিতিরক্ত সিচব
েমাহাম্মদ ইবরাহীম অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন।

